Futurs Emprenedors Rurals
FER.cat "Ensenyant a emprenedre a les
escoles del món rural" és un projecte de
cooperació multilingüe que fomenta les
vocacions emprenedores entre l'alumnat de
5è curs de primària, posant en valor les
oportunitats dels territoris rurals.
FER és un projecte interdisciplinari basat en
el treball cooperatiu i en el qual es treballa
amb les matèries curriculars de cicle
superior amb clau emprenedora, ja que ser
emprenedor és una manera d'afrontar la
vida.

COORDINA:
Consorci GAL Noguera Segrià Nord
Pl. Unió Catalanista, 1
25600 Balaguer
Tel. 973 448 933
www.noguerasegrianord.cat
leader@noguerasegrianord.cat

COL·LABORA:

PARTICIPA:

La suma de moltes iniciatives emprenedores
en el món rural faran possible una economia
dinàmica i diversificadora que perduri en el
temps, i la creació i millora d'empreses
contribuirà a revertir el despoblament dels
territoris rurals.
Actualment per afrontar aquest repte els
Ajuts Leader donen suport a empreses que
volen invertir en els territoris rurals ja sigui
en la creació, millora o ampliació
d'empreses i, d'aquesta manera, contribuir a
esdevenir territoris sostenibles on treballar i
viure.

AJUTS

GALS

www.futursemprenedors.cat

FINANÇA:

L'aventura de FER
FER és una abella social, mel·lífera i obrera
que viu en un rusc que s'està despoblant.
La seva àvia Remei assistirà a una
convenció d'abelles reines per solucionar el
problema del despoblament dels ruscos.
Mentrestant la FER i les seves companyes
llegiran històries d'invents, inventors i
inventores, perquè quan la seva àvia torni,
posaran en comú tot allò après per poder
viure al rusc amb bona qualitat de vida.
L'aventura de FER juga amb els
paralel·lismes entre els ruscos i les zones
rurals per explicar la importància de la
població rural per a la societat, com la de
les abelles per la biodiversitat.

Què fomenta?
Habilitats emprenedores a través d'un
aprenentatge transversal:

autoconfiança
creativitat

treball en
equip

motivació

pensament
crític

innovació

autonomia
A continuació, una breu explicació dels
recursos del projecte FER.

BLOC 1

Quina bona idea

Consta de 6 històries d'invents, inventors i
inventores. Cada història té les seves activitats
relacionades amb cada lectura. Al finalitzar el
bloc, els infants entrevisten un empresari o una
empresària del seu entorn.

BLOC 2

Els reptes de FER

Es basa en els reptes que ha de superar l'abella
FER per millorar la gestió del rusc i fer-lo viable.
L'alumnat crea sense cap límit creatiu, un
producte o servei, factible o no amb la
tecnologia actual. En grup elaboren el seu pla
d'empresa i presenten la seva idea.

BLOC 3

Històries d'empreses de la Catalunya Rural

Consta de 21 històries d'empreses ubicades en
diferents zones rurals de Catalunya. Són
empreses amb una història singular i són un bon
exemple de com saber aprofitar les oportunitats
d'aquests territoris. Cada història té les seves
activitats relacionades i un Kahoot que
complementa la comprensió lectora.

MAPA BEE-BOT
Recurs complementari

Recurs disponible als Centres de Recursos
Pedagògics format per un mapa de
Catalunya gegant i una proposta didàctica.
L'activitat se centra en les comarques i
capitals de Catalunya, les empreses rurals i
els sectors econòmics.

